
VWG Nieuwsbrief  15 april 2020 

 

De Nieuwsbrief van de Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis verschijnt 1 x per maand 

rond de 15e van de maand. 

 

 VWG Bestuur:  

 

De volgende bestuursvergadering zal worden gehouden op het moment dat de beperkende 

maatregelen geheel of gedeeltelijk zijn opgeheven en een bijeenkomst weer mogelijk is. 

Spoedeisende zaken zijn of waren er niet in de afgelopen weken. 

Het bestuur werkt aan het opstellen van een profielschets voor een voorzitter. 

 

VWG data: 

 

Aankondiging van de 62e VWG excursie: 

Voorjaarsexcursie: 4 juni 2020 

Waterschap Rijn en IJssel (Doetinchem) te gaan. Het bekenstelsel in de Achterhoek is een 

aandachtspunt.  

 

Onder normale omstandigheden zou u de uitnodiging voor de Voorjaarsexcursie bij deze 

Nieuwsbrief hebben ontvangen. Omdat het op dit moment volstrekt onduidelijk wat er na 1 

juni wel of niet mogelijk is en er geen uitgewerkt plan voorhanden is hoe de samenleving in te 

richten met het oog op de ,,social distance” is besloten deze excursiedatum te laten vervallen. 

 

Najaarsexcursie: 2 oktober 2020: onder voorbehoud van de mogelijkheden die er dan zijn 

zouden wij het programma van 4 juni als bovenstaand aan willen bieden. Omdat de zomer van 

2020 net verstreken is kan er misschien al een eerste voorzichtige conclusie worden getrokken 

over de waterstand in het gebied en de gevolgen voor de landbouw. 

 

Vincent Erdin en Pieter Jan Hofman 

Excursiecommissie 

 

Website: 

De vereniging heeft een website die te vinden is via de zoekterm: 

Waterstaatsgeschiedenis.nl 

 

Op de website zal een verwijzing worden opgenomen naar de hoogheemraad- en 

waterschappen en specifiek naar het beleid ten aanzien van Cultureel Erfgoed. 

Als er geen document digitaal beschikbaar is dan zal er een korte omschrijving worden 

opgenomen waaruit het cultureel erfgoed bestaat. 

 

Algemeen 

 

Waterschap Aa en Hunze (Veendam) 

 

Voor de provincies Groningen en Drenthe is een Regionale Energie Strategie (RES) 

opgesteld. 

Hierin staat wat de behoefte per regio is aan energie en waar plaats is om alternatieve energie 

op te wekken. 



Over 10 jaar moet er in Nederland 35 Twh aan alternatieve energie opgewekt worden 

waarvan in Groningen 5, 7 Twh en in Drenthe 3,45 Twh. Het gaat om wind en zonne-energie. 

 

In samenwerking met het Waterbedrijf Groningen en de provincies Groningen en Drenthe 

wordt er gewerkt aan het schoonhouden van de Drentsche Aa. Waterbedrijven halen hier 

water uit om te zuiveren tot drinkwater. Maar alle verontreinigde stoffen die niet in het 

oppervlaktewater komen hoeven er tijdens het zuiveringsproces ook niet meer uitgehaald te 

worden. 

 

Waterschap Drents Overijsselse Delta (Zwolle) 

Het waterschap is begonnen met het ruimen van daak (Poldernedelands: deek) nu de 

waterstand op de grote rivieren weer de normaalwaarden heeft aangenomen. 

 

Het waterschap gaat in vier jaar tijd 60 gemalen en stuwen renoveren. Het waterschap heeft 

340 gemalen en 1960 in beheer die eens in de 25 jaar gerenoveerd moeten worden. De te 

renoveren gemalen en stuwen staan verspreid over het hele werkgebied. 

Voor sommige renovaties is Europees geld beschikbaar: de gemalen Giethoorn, Halfweg. 

Leenders en Wetering omdat de werkzaamheden passen in de ontwikkeling van het platteland. 

 

 
 

 

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Houten) 

Limietpalen langs de Kromme Rijn. Tussen Odijk en Werkhoven staan nog 19 limietpalen die 

in 1875 door het Ministerie van Oorliog zijn geplaatst. In 1875 waren dat er 350 langs de hele 

Kromme Rijn. De limietpalen markeerden de aanvoerroute van water in de Kromme Rijn als 

onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie die tussen 1815 en 1940 fungeerde. Het 

gebied kon 40 cm. onder water worden gezet. Hoogheemraad Bernard de Jong noemt de 

limietpalen onderdeel van het watererfgoed en wil ze behouden voor de toekomst, de palen 

vertellen het verhaal van de waterlinie en welke rol de Kromme Rijn daar in speelde.  

Een inwoonster van Odijk bracht de bal tot behoud aan het rollen. 

  



 
 

 

Hoogheemraadschap van Delfland (Delft) 

 

Op korte termijn zullen er werkzaamheden worden uitgevoerd aan het gemaal Bergboezem in 

Berkel in Berkel en Rodenrijs. De persleiding tussen het gemaal en de Molenweg is defect 

een gevolg kan een te hoge en ongewenst waterstand in de bergboezem zijn. De persleiding 

wordt in een bouwkuip uitgegraven en een tijdelijke leiding wordt op het gemaal aangesloten.  

Dat de werkzaamheden nu plaatsvinden is uitzonderlijk omdat dit tijdens het broedseizoen is, 

toch heeft dit prioriteit omdat een te hoge waterstand nadelig is voor de weidevogels die er in 

het gebied zijn. 

 

Waterschap Scheldestromen (Middelburg) 

 

Het waterschap meldt nu al dat het droog is in de provincie en wil het aanwezige water zo 

lang als mogelijk vasthouden in het gebied. 

Het uitblijven van neerslag na 12 maart in combinatie met een lage luchtvochtigheid en harde 

wind zijn de oorzaak. Ook door het ontbreken van enige vorst van betekenis in de afgelopen 

wintermaanden is de toplaag niet goed te bewerken. 

Pas in februari 2020 was het neerslagtekort van 2018/ 19 ingelopen. 

 

In Middelburg is de Stationsbrug op 30 maart weer teruggeplaatst. De brug is tussen 

september 2019 en maart gerestaureerd na 70 jaar gefunctioneerd te hebben was groot 

onderhoud noodzakelijk. 

De brug is in Middelburg de verbinding tussen station en centrum en voor het 

scheepvaartverkeer de verbinding tussen het Veerse Meer via het kanaal door Walcheren naar 

Vlissingen. 

 



 
 

 

Waterschap Aa en Maas (’s Hertogenbosch) 

 

Het waterschap werkt mee aan de realisatie van het: ,,Van Gogh Nationaal Park” (Van Gogh 

NP) een Nationaal Landschap nieuwe stijl. De aanvraag isop 30 maart (de geboortedag van 

Vincent Van Gogh) ingediend door de provincie Noord – Brabant bij minister C. Schouten 

van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Het nieuwe NP moet een verbinding worden 

tussen steden en buitengebied. Het gaat om een oppervlak van 120.00 hectare waarvan 30.000 

hectare natuur, hiervan behoort 7.000 hectare tot de Natura 2000 gebieden zoals de Loonse en 

Drunense Duinen. In het hele gebied zijn 40 locaties aan te wijzen waar Van Gogh een molen, 

een pastorie of het landschap op het doek heeft vastgelegd.  

Tijdens de Voorjaarsexcursie in 2016 hebben we dat kunnen zien bij de tocht door het gebied 

tussen Boxtel en Eindhoven. 

  

 
 

 

 

 

 

 

De Vereniging voor Waterstaatsgeschiedenis wil in de komende jaren aandacht besteden aan 

historische feiten die het vakgebied raken:  

 

 

 



2020: Overstroming van de grote rivieren in 1820 

2021: Sint Elisabethsvloed (1421) 

2022: Afsluiten van de Kromme Rijn (1122) 

2022: De Haarlemmermeer viel droog (1852) 

2022: De (Oude) Hollandse Waterlinie bestaat 350 jaar (1672) 

2024: Volledige ingebruikname Blankenbergtunnel tussen de A-15 en A-20 

2025: 1825 Overstroming langs de Zuiderzeekust (Land van Vollenhove) 

2025/ 26: Overstroming grote rivieren die begon op 19 december 1925 maar liep door naar 

1926 

2030: Begin aanleg van de Stelling van Amsterdam (1880) 

 

 

Data: 

 

,,Waterwereldexpositie” in het Jopie Huisman Museum, Noard 6 Workum  

(Museum tot nader order gesloten) 

 

Op 24, 25 en 26 juni 2020 zal de Water History Conference worden gehouden. Evenals de 

twee voorgaande edities zal deze bijeenkomst plaatsvinden in Delft, in hoofdzaak op de TU 

Campus. Vervallen 

 

24 juni: discussieronde over Water en Erfgoed, organisatie: Maurits Ertsen TU Delft. 

Nadere informatie volgt. 

 

In 2020 wordt van 2 tot en met 5 september de European Association for Urban History in 

Antwerpen gehouden. 

 

8 oktober 2020: Lustrum Symposium VWG/ SSF Geertekerk, Geertekerkhof 23 3511 XC 

Utrecht, aanvang 14.00 uur; plm. 15 minuten lopen vanaf Utrecht Centraal, of buslijn 2 

(vertrek busplatform centrumzijde) tot Catharijneconvent en 6 minuten lopen. 

 

2 december 2020: Herman Havekes spreekt de inaugurele rede uit bij het aanvaarden van zijn 

ambt als hoogleraar eveneens in Utrecht  

 

Oproep: 

Mochten er wijzigingen in uw adressering zijn door verhuizing of het mailadres wilt u die dan 

doorgeven aan: info@waterstaatsgeschiedenis.nl . Helaas komt het voor dat het tijdschrift of 

een mailbericht naar een verkeerd adres wordt gestuurd.  

 

Ten aanzien van berichten en mededelingen: 

De Nieuwsbrief verschijnt 1 x per maand, het streven is op of kort na de 15e van de maand. 

Mocht u mededelingen willen laten opnemen dan is het prettig als u hier rekening mee wilt 

houden. 

Berichten die u wilt aanleveren voor plaatsing op de website: berichten zullen (als er aanbod 

is) op vrijdag worden verzonden aan de webmaster. 

 

Vincent Erdin 

Secretaris VWG 

15 april 2020 


